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Functieomschrijving eventmanager 

 

Functie: Junior Event Manager 
 

Wat doen we in World Horti Center? 

World Horti Center is het clubhuis van de tuinbouwsector. Bij ons is het een komen en gaan van 
delegaties, participanten en bezoekers. Van rondleidingen voor groepen uit binnen- en buitenland 

tot meetings van onze participanten, van drukbezochte events over de grootste thema’s in de 
glastuinbouw tot gezellige borrels met wereldwijde experts uit deze sector, in World Horti Center 

is geen uur hetzelfde. 
 
Om alle events, bijeenkomsten, vergaderingen en rondleidingen goed te managen, zijn we op zoek 
naar een enthousiaste en betrokken junior event manager, ook als je het vak nog wilt leren. Je 
werkt met toonaangevende partijen uit de tuinbouw, regelt events met mensen van over heel de 
wereld en zorgt ervoor dat iedereen zich thuis voelt in ons clubhuis.  
 

Hoe ziet jouw functie eruit? 

Het ene moment ontvang je een groep studenten uit Afrika die een rondleiding krijgen van één 
van onze HortiXperts, het volgende moment bespreek je het programma van een 

duurzaamheidsevent in ons Rabotorium met diverse multinationals. Daarna ga je door naar een 
overleg met onze cateraar de lunch voor een groep beleidsmedewerkers uit China, het Midden-

Oosten of Zuid-Amerika, of overleg je met je collega’s over de verhuur van onze conferentiezalen.  

 
World Horti Center is constant in beweging en er zijn altijd bezoekers. Die bieden we graag de 

beste service vanuit ons team. En daar hebben we jou graag bij! Kortom, je kunt snel schakelen, je 
werkt graag met een grote diversiteit aan mensen en je staat voor onze klanten en bezoekers klaar 

als aanspreekpunt. 
 

Wat ga je bij ons doen? 
- Heel veel contacten onderhouden, per mail, telefoon en tijdens events. Met de 

contactpersonen bij de bedrijven, maar ook met opdrachtgevers, genodigden, sprekers en 
andere betrokkenen. Dus je houdt van sociale interactie en je snapt snel wat de behoeftes 

van de bezoekers en klanten zijn. 
- Je verzorgt en coördineert de benodigde diensten voor evenementen, zoals catering, 

technische ondersteuning, de faciliteiten en de aankleding. 
- Je bent het aanspreekpunt van opdrachtgever en de leveranciers voor, tijdens en na de 

events. 
- Je stelt duidelijke offertes op, beheert het reserveringsproces en verzorgt de facturatie en 

aftersales, met behulp van onze eventsoftware en natuurlijk onder begeleiding van ervaren 

collega’s. 
 

Je gaat veel leren bij World Horti Center. Natuurlijk op het gebied van events, maar ook over 
andere culturen, over actuele thema’s op het gebied van bijvoorbeeld duurzaamheid en over de 

tuinbouwsector. We hebben dan ook voldoende doorgroeimogelijkheden binnen ons team. 
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Wat willen we graag zien van je? 

• Je bent vooral gast- en servicegericht en sociaal sterk, maar je kunt ook goed omgaan met 
deadlines en goed improviseren als dingen plotseling anders lopen. 

• Je kunt goed kunnen plannen, organiseren en overzicht houden over meerdere zaken 
tegelijk. 

• Uiteraard ben je representatief in voorkomen en omgangsvormen naar opdrachtgevers, 
leveranciers en medewerkers 

• Je communicatieve vaardigheden zijn top, zowel schriftelijk als mondeling. Je kunt zowel 

goed Nederlands als Engels. 
• En natuurlijk ben je flexibel, accuraat, stressbestendig, creatief, integer, teamgericht en 

een leuke aanvulling voor het team 
• Bij World Horti Center is iedereen welkom, ongeacht de achtergrond. Wel heb je bij 

voorkeur een afgeronde opleiding op het gebied van eventmanagement. 
 
Type positie 
Uitgangspunt is 32 uur per week, uren zijn bespreekbaar  
 
 


